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Deze eerst sedert eenige jaren in ons vaderland waargenomen

Phycide is door mij niet in het tweede gedeelte van mijn werk

over de Vlinders van Nederland opgenomen. Haar plotseling en in

groot aantal verschijnen, —terwijl zij vroeger, ook elders in Europa.,

nimmer opgemerkt was ,
—gevoegd bij den aard van hare levenswijze

als rups, namelijk in korenmolens of in fabrieken waar tarwe- of

maïsmeel bewerkt wordt, doen duidelijk zien, dat zij lot die ge-

importeerde soorten van insecten behoort, wier getal gaande weg

vermeerdert, en die schijnen te moeten dienen om het toch al zoo

aanzienlijk getal kwellingen des menschdoms nog te vermeerderen ^).

Vreemd is het , dat het eigenlijke vaderland dezer vlindersoort nog

niet bekend is geworden.

Hoe kort het dier ook bekend is, het heeft toch reeds een

meesterlijken beschrijver gevonden, en wel in den beroemden

Lepidopteroloog
, wijlen Prof. P. G. Zeiler, zie Stettiner Entomolo'

gische Zeitung 1879. p. 466, enz. Die beschrijving , waaraan slechts

1) Zie over dit onderwerp ook de geestige voorrede van het klassieke werk
van ons medelid Dr. E. Piaget, „Les Pédictilines."
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weinig kan worden toegevoegd, zou des noods toereikend mogen

worden geacht voor de bekendmaking der soort ; alleen mocht men

nog eenige afljeeldingen van het dier in zijne verschuilende toe-

standen wenschen te bezitten , en daar nu Prof. van Leeuwen zoo

goed is geweest , deze afbeeldingen op mijn verzoek te vervaardigen
>

meen ik wel te doen , die hier in het licht te geven , als aan-

vulling tot de natuurlijke historie der soort. Ik voeg er eenige

opmerkingen en aanteekeningen , ook over verwante soorten, aan

toe. Voor eene opname in Sepß's Neder lanche //e Insecten houd ik

namelijk deze verhandeling minder geschikt , omdat zij geene zuiver

inlandsche soort tot onderwerp heeft.

Het materiaal voor de bijgaande afbeeldingen heb ik weder,

evenals de in dit Tijdschrift, deel XXIV (1881), pag. xx, ver-

melde voorwerpen , te danken aan ons , steeds welwillend met zijne

collega's samenwerkend medelid, Mr. Maurissen te Maastricht. Hij

zond mij op mijn verzoek in Maart 1884 eene doos met rupsen,

mij tevens meldende , dat hij er , zoo noodig , nog aanzienlijk meer

kon leveren, daar I^pJiestia Kühniella nog altijd in groeten getale

in de vermicelli-fabriek huisde, waar zij het eerst als schadelijk

was waargenomen.

De rupsen zond ik aan den heer van Leeuwen , die van haar
,

van de poppen, de levende en opgezette vlinders, benevens van

hunne ligchaamsdeelen een aantal zeer juiste afbeeldingen ver-

vaardigde.

Gedurende haren levensloop veranderen de rupsen weinig van

uitzicht. Eene volwassene, doch nog voedsel gebruikende rups is

ongeveer 16 millimeter lang; zij is in het midden een weinig

dikker dan aan de uiteinden , over het geheel slank , eenigszins

vetachtig glanzig, bleek vleeschkleurig rood of beengeel met roode

tint over den rug, met een fijn donker ruggevat en met eenige

korte haartjes bezet. De gewone, meest allen zeer kleine stippen

zijn hcht- of donkerbruin, ook de kop, het halsschild en het in

verschillende plaatjes verdeelde schild op den laatsten ring of staart-

schild. Zeiler noemt een en ander « dunkel honiggelb » , maar mij

schijnt de benaming bruin meer geschikt toe. Evenals de heer van
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Leeuwen en ik, nam ook Zeiler waar, dat aan beide zijden van

den eersten ring achter het halsschild en van den elfden ring zich

eene veel grootere bruine stip bevindt. De luchtgaten zijn klein
,

fijn donker gerand. Voorpooten bruin ; buikpooten als het lichaam

gekleurd en met een volledigen kring van haakjes. Zie de af-

beelding eener volwassene rups bij figuur 6.

De rups vervaardigt in het door haar bewoonde meel kokers van

zijde, waardoor heen zij zich beweegt, en zij maakt dus deze stof

spoedig, ook door hare uitwerpselen, geheel voor ons onbruikbaar.

Wanneer zij volwassen is, wordt zij korter, dikker, verliest hare

roode tint en krijgt eene geelwitte kleur (zie fig. 7). Zij maakt

alsdan van dicht wit spinsel , meel en hare uitwerpselen eene woning

voor de pop. Dit verblijf is langwerpig en, in het meel aangelegd
,

steeds van een langen hals tot uitgang voor den vlinder voorzien,

evenals men dit ook aan het spinsel van Eurycreon palealis op-

merkt (zie fig. 12). Rupsen die in doosjes by mij een spinsel

aanlegden, vervaardigden dit meestal, doch niet altijd, zonder

hals tot uitgang.

De pop (zie fig. 11) is slank, bruingeel, gewoon gevormd

en levert in den zomer, na eene kleine drie weken, den vhnder

op. In het najaar en voorjaar duurt de poppenrust langer, tot

twee maanden toe. Ik heb opgemerkt, dat het boveneind en de

oogen aan de pop spoedig eene donkere kleur beginnen te krijgen.

Men ziet den vlinder vliegende afgebeeld bij figuur 1 , zittende bij

figuur 2 en bij figuur 3 een rustend wijfje , in de houding waarin

het haar mannetje verwacht met opgericht achterlijfseinde. Zooals

Zeiler terecht opmerkt
, is de vlinder bij dag traag , trouwens over

het geheel; hij houdt er blijkbaar niet van om zich ver van zijne

geboorteplaats te verwijderen , en daar de paring en het eierleggen ,
—

het laatste door middel van eene fijne legboor aan het uiteinde

van het vrouwelijke achterlijf, —spoedig volgen
,

gaat de vermenig-

vuldiging dezer soort, tot groote schade van ieder, in wiens ge-

bouwen en koopwaren zij eenmaal haren intrek heeft genomen,

snel en eigenlijk onophoudelijk door. Stellig levert deze soort drie
,

zoo niet vier generatien in het jaar. Zeiler nam waar, dat de
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meeste vlinders in Mei en Juni en dan weder in Augustus uit-

kwamen , maar ik verkreeg ook reeds een paar exemplaren in

Februari en verscheidene in den loop van April.

Het ei is langwerpig, bleekgeel. Ik kreeg het slechts een paar

malen te zien, van opgestoken vrouwelijke vlinders, die er een

hadden gelegd. De heer van Leeuwen nam het niet waar en

hierdoor kon er geene teekening van worden geleverd. Deze vlinder-

soort behoort dus onder die , welke niet ras tot eierleggen overgaan.

Wat nu de kenmerken van den vlinder betreft , zoo behoort hij

tot de subfamilie der Pyraliden, die men de Phycidae noemt en

wel tot het genus E^hestia, zooals ik dit in mijne Vlinders van

Nederland, Microlepid optera
,

p. 122 —125 en p. 162 heb ge-

kenmerkt. Ik ben zoo vrij , voor de generieke kënteekenen naar

die beschrijving te verwijzen. Alleen merk ik op, dat, wat den

benedenwaartschen omslag aan den voorrandswortel der mannelijke

voorvleugels betreft, dien ik op p. 125 t, a. pi, bij EpJiestia

« groot » noem en die dien naam ook bij E. elutella Hübn. verdient
,

die omslag bij KüJmiella S eer onbeduidend moet heeten. Dr. van

Leeuwen moest ik er opmerkzaam op maken, zoo weinig loopt hij

in het oog. Het aderstelsel der vlinders blijkt dus ook weder bij

de Phyciden een' beteren grondslag voor generieke verdeeling op

te leveren, dan de —wel is waar gemakkelijker op te sporen —
bijzonderheden , die men bij deze vlinders aan de mannen opmerkt

in den bouw hunner sprieten, bijpalpen, enz. Eindelijk zijn ook

de achtervleugels merkbaar breeder dan bij Elutella en aan den

staarthoek bijna tweemaal zoo breed als de breedste plaats van den

voorvleugel.

De voorvleugels hebben overigens een , bij versehe vlinders vrij

helder blauwachtig grijs ,
—later wordt het meer bruinachtig ,

—
tot grondkleur. Twee dwarslijnen , eene schaduwlijn tusschen beiden

en een middenteeken zijn zwartgrijs; de randstippen zijn zwart,

en zoodoende heeft deze vlinder het gewone voorkomen eener

Ephestia.

Levert de generieke determinatie geene zwarigheden op, met de

specifieke is het anders gelegen. De rups buiten beschouwing



EN EENIGB VERWANTESOOETEN. 241

latende, omdat de rupsen der Ephestiën over het geheel nog slecht

bekend zijn, wil ik daarover alleen opmerken, dat zij veel op die

van Ephestia elutella en Vlodia inter pwictella gelijkt (zie de Roo

van Westmaas en Heylaerts over die soorten in Sepp). De vlinder

vertoont mede zoo veel overeenkomst met de overige soorten van

het genus , dat de verschilpunten wel vrij nauwkeurig moeten worden

nagegaan en aangeduid.

Terecht merkt Zeiler op, dat de vlinder een der grootsten in

het genus is, doch hij gaf de vlucht nog te gering op. Mijne

exemplaren halen van 20—26 mm. Het grootste voorwerp der

naastbijkomende soort , namelijk Xanilioincha Staud. ,
dat ik bezit —

een 5 —heeft niet meer dan 23 mm. vlucht. De sprieten hebben

een wortellid , dat zoo lang is als 3—4 schaftleden , maar iets dikker

dan deze en op den rug meer afgerond. Sprietschaft bij den $

aan den wortel , evenals bij de andere Ephestiën ,
een zweem dikker

en gebogen, overigens geheel regelmatig gevormd, kort en fijn

bewimperd en de leden aan de inplanting nauwelijks dunner dan

bovenaan; dit is nog het meest tegen de spits te zien (zie fig. 4).

Bij het $ zijn de sprieten weinig dunner dan bij den <?, doch

meer haarvormig, en zij hebben aan beide zijden van ieder lid slechts

een kort haartje. Kleur der sprieten grijs ,
onduidelijk geringd.

Palpen zoo lang als de kop , opgericht
,

gebogen , 'smaller dan de

helft der oogen ; lid 3 is een weinig korter dan 2 , stompgepunt-

rolrond; zij zijn iets grof beschubd, aan de binnenzijde witgrijs,

aan den buitenkant zwart , doch lid 1 , de bovenrand van 2 en

de spits van het eindlid zijn grijswit, waardoor de verdeeling in

leden duidelijker gezien wordt. Bijpalpen dun. Voorhoofd met een

kort kuifje, donkerder dan de schedel. Oogen groot, iets breeder

dan het aangezicht. Zuiger opgerold (zie fig. 5). Bij Elutella zijn

de palpen over het geheel eveneens gevormd , doch iets langer dan

de kop , het eindlid dunner en spitser dan bij Kükniella en duidelijk

korter dan lid 2. Even lang als bij Elutella ,
maar nog iets spitser

,

zijn de palpen bij Fassulella Barrett, terwijl zij bij XanthotricJia

Staudinger weder de lengte van die van Kühiiella hebben, maar

met naar boven eenigszins verdikt eindlid.

16
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Thorax grijs. De voorvleugels komen in vorm overeen met die

van Mutella en Passulella ; de punt is stomp ,
doch niet afgerond.

Bij Xanthotricha verschillen de voorvleugels door sterker en reeds

van den wortel af gebogen voorrand, terwijl bij Kükniella en

Mutella de bocht eigenlijk eerst voorbij het midden van den voor-

rand duidelijk wordt. Binnenrandshoek der voorvleugels , evenals

bij Mutella, stomp doch duidelijk, bij Xanthotricha vrij sterk af-

gerond. De teekening der blauwgrijze voorvleugels is die, welke

bij de Phyciden het meest wordt gevonden , namelijk twee iets

lichtere, aan de toegewende zijden zwart afgezette dwarslijnen

eene donkere midden- of schaduwlijn en een mede donker midden-

teel? en op de dwarsader. De eerste dwarslijn bevindt zich op twee

zevenden der vleugellengte; zij loopt van den voorrand schuin,

maar ongebogen , met twee kleine tandjes , die zoowel wortelwaarts

als franjewaarts zichtbaar zijn , tot in de vleugel vouw , treedt dan

met een vrij grooten tand op ader 1 naar binnen , en loopt , iets

meer buitenwaarts dan aan haar begin , in den binnenrand uit.

Het middenteeken bestaat uit twee zwarte vlekjes onder- en bovenaan

de dwarsader, die fijn verbonden zijn, én van de schaduwlijn be-

merkt men meestal slechts het ondereinde aan den binnenrand,

ongeveer op de helft, als een vrij groot maar vervloeid zwart

vlekje ; zelden is dit vlekje naar boven verlengd in de richting

van het begin der tweede dwarslijn , die ongeveer op vijf zesden

van den voorrand aanvangt , schuin binnenwaarts loopt tot ader 6

,

dan op eens franjewaarts uitspringt , iets verder dan haar begin

aan den voorrand en. fijn getand, vrij rechtstandig naar den

binnenrand gaat. Langs de franjelijn vindt men korte , dikke

zwarte streepjes. Verder is een gedeelte van het aderbeloop , vooral

op het midden van den vleugel, in mindere mate achter de tweede

dwarslijn, fijn zwart beschubd en neemt men buitendien nog eene

fijne, zwarte besfuiving over den geheelen vleugel waar. Franje

iets lichter dan de vleugel , met twee vervloeiende donkere deelings-

lijnen geteekend.

Bij Mutella wordt de eerste dwarslijn iets verder naar achteren

gevonden; zij is duidelijker, lichter dan de grond, onafgebroken
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zwartgrijs afgezet, schuin, ongebogen en hoogstens onder den

voorrand met een spoor van eenen tand ; het middenteeken is een

wolkig zwart streepje op dedwarsader; van de zwartgrijze schaduw-

lijn is wel het schuine, van den aanvang der tweede dwarslijn

uitgaande, bovengedeelte , maar niet, zooals bij Kühniella, het

ondereinde duidelijk ; de tweede dwarslijn is ongeveer in vorm

gelijk aan de eerste, zelden is zij flauw geslingerd, maar steeds

zonder den scherpen wortelwaartschen tand onder den voorrand
,

die bij Külmiella wordt opgemerkt. Vooral cel \b der voorvleugels

is bij Elutella soms vrij sterk geelachtig of roodachtig getint

/variëteit I en II). Zoo iets komt bij KüJmiella nooit voor.

Bij Passulella staat de eerste dwarslijn, die vrij breed is, nog

verder naar achteren dan bij Elutella, duidelijk voorbij eenderde.

Zij is bij die soort geheel ongebogen, bijna rechtstandig, en hare

vrij dikke donkere afzetting franjewaarts geheel vervloeid. Midden-

teeken onduidelijk ; nog flauwer is de tweede dwarslijn , die nauwelijks

te bespeuren is aan eene flauwe afbreking der zwarte langslijntjes

op de aderen 2 tot 6. De grond der voorvleugels is bij Passulella

donker, bruinachtig stofgrijs.

Wat Eph. xantliotriclia aangaat, die in grootte Kühniella het

meest nabijkomt, zoo staat ook bij deze de eerste dwarslijn even

ver naar achteren als bij Passulella, en is ook zeer breed; hare

zwarte afzetting is franjewaarts mede sterk vervloeid, maar deze

lijn is in het midden gebogen , met twee stompe tanden tegen den

achterrand en haar uiteinde is aan den binnenrand nauwelijks

verder van den wortel dan haar begin aan den voorrand verwijderd.

Het middenteeken bestaat uit twee kleine , flauw verbonden zwarte

vlekjes. Van de schaduwlijn zie ik bij geen mijner 10 exemplaren

eenig spoor , wel bij de meesten eene zwarte beschubbing aan den

binnenrand van cel Iö; en bij een eene vrij sterke roodachtig gele

lijn door cel \h van het middenveld. Het begin der tweede dwars-

lijn aan den voorrand is bij Xanthotricha even schuin als bij

Kühniella en zij springt ook op ader 6 even ver franjewaarts

terug , doch is vervolgens minder hoekig gebroken , en loopt merk-

baar schuiner dan bij Kühniella , zoodat zij , hoewel de binnenrands-
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hoek van den vleugel veel meer afgerond is , toch even ver daarvan

af in den binnenrand uitloopt als bij Kühniella. Op de aderen

2, 3, 4 en 6 vindt men zwarte langslijntjes, door de tweede

dwarslijn afgebroken en even daarvoor iets dikker.

De achtervleugels zijn bij Kühilella vrij helder wit en iets door-

schijnend, het aderbeloop is gewoonlijk alleen boven den binnen-

rand der middencel en ader 2 grijs beschubd, meest ook de

uiteinden der aderen \a —\c en die der cellen tusschen haar,

terwijl alleen de vrij duidelijke vleugelpunt een weinig grijs be-

stoven is. Franjelijn grijs; franje wit met eene fijne grijze lijn

over den geelachtigen wortel. Xanthotricha heeft even witte achter-

vleugels, ook Passulella, maar bij beiden zijn zij zichtbaar smaller
,

terwijl zij bij EluieUa witgrijs met donkerder (grijs) aderbeloop

kunnen worden genoemd. De vrij duidelijke geelachtige beharing
,

die men bij Ëlntella $ op de bovenzijde van den achtervleugel-

wortel opmerkt, ontbreekt bij Kühniella c?, maar daarentegen

heeft de binnenrandsfranje eene onzuiver geelachtige tint.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels grijs en de achtervleugels

wit. Zeer valt in het oog, bij eene beschouwing der mannelijke

voorvleugels, hoe klein de omslag aan den voorrandswortel is,

terwijl deze bij Elicfella, Xanthotricha en Fassulella vrij duidelijk

mag heeten.

Zooals ik reeds in dit Tijdschrift , op de bovenaangehaalde plaats

opmerkte , is ader 2 der voorvleugels bij Kühniella langer dan bij

EluieUa en verder van ader 3 en 4 geplaatst; die ader is bij

Xanthotricha even lang als bij Kühniella. Nog vind ik, dat de

verst uitstekende plaats van de middencel der achtervleugels bij

Kilhiiella, Xanthotricha en Fassulella nauwelijks tot twee vijfden

der vleugellengte reikt, terwijl zij bij Elutella genoegzaam op de

helft van den vleugel is gelegen.

Pooten en borst zijn grijs, ook het achterlijf dat bij den man

eene korte
,

geelachtige staartpluim heeft , terwijl bij de meesten

mijner vrouwelijke exemplaren de eierlegger uitsteekt. Deze is op

zijde en aan het eind fijn behaard (zie fig. 17).

Behalve bij Maastricht, is de vlinder bij Utrecht gevonden en
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laatstelijk bij Nijmegen , van waar de heer Dirk ter Haar mij een

exemplaar zond.

Deze is dus de beschrijving onzer vlindersoort in hare ver-

schillende toestanden , zoo uitvoerig mogelijk. Moge hierdoor de

entomoloog misschien bevredigd zijn, hij die door Uj^/iestia Kü/miella

wordt geplaagd, verlangt meer en wel eene aanduiding van middelen

om haar uit te roeien, doch dergelijke middelen zijn niet ge-

makkelijk op te geven. Evenals in meer gevallen , wanneer het

de bestrijding onzer kleine vijanden uit de insectenwereld geldt
,

staan wij hier voor een moeielijk vraagstuk. Men kan het meel

niet met stoffen vermengen, die vergiftig voor de rupsen zijn, en

het opzoeken der poppen, rupsen en vlinders is een onbegonnen

werk. Alleen zou het zorgvuldig en aanhoudend reinigen door vegen

en uitschrappen der reten en hoeken van alle bewaarplaatsen van

het meel aan te bevelen zijn ; het , vooral in het na- en voorjaar

(December —April) , overbuilen van het aangetaste meel en on-

middellijk verbranden van het verzamelde vuil en van den staart

(overblijfsel bij het builen) is mede ook zeer goed, en eindelijk

wellicht ook de invoering van kleine insecten-etende dieren , zooals

egels. Het is echter te vreezen . dat men lang en onverpoosd deze

maatregelen moet blijven toepassen, daar de voortteling van onze

Ephestia snel en bijna onophoudelijk voortgaat.

In mijne bovenstaande beschrijving heb ik KüJmiella vergeleken

met Ehdella, Vassulella en Xanthotricha , zijnde de eenige Ephestiën

die ik in natura ken. De eerste soort is genoeg bekend en vooral

door Zeiler goed beschreven; zij is echter waarschijnlijk nog nooit

zoo nauwkeurig bezien als in den laatsten tijd. Wat Passulella

aangaat , zoo is deze Ephestia nog niet lang geleden beschreven
,

namelijk eerst in 1875 door Barrett, in hei EtUomologist'' s Monthly

Magazine, XI, p. 271.

De benaming van de kleur der voorvleugels « fuscous with a

yellowish tinge», is niet gelukkig. Verder staat er: «e? with one

ochreous tuft at the ba^e » doch aan welke liasis wordt niet op-

gegeven. In het XlXe deel van hetzelfde tijdschrift, p. 104 (1882)

beschrijft de heer Buckler verder de rups, met opgaven omtrent
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haar voedsel (gedroogde peulvruchten) en hare leefwijze, uit welke

beschrijving blijkt àdX àeze Ephestia , evenals hare verwanten, tot de

schadelijke huisdieren behoort. Ik heb van haar tweemaal een zeer gaaf

mannetje in mijne woning gevangen, op 17 Mei 1878 en op 14

Augustus 1880, doch houd haar evenmin als Kühüella vooreene

zuiver Europeesche soort. Ik veronderstel dat haar eigenlijk vaderland

in tropisch Azië moet worden gezocht, daar Mr. Piepers mij ver-

scheidene exemplaren van Java en Celebes zond. In mijne collectie

bezit ik een, van Barrett afkomstig ?, dat ik aan Prof. Zeiler

heb te danken. De identiteit van onze Passulella staat dus vast^

Van Xanthotricha Staudinger kocht ik eenige jaren geleden van

den insecten-handelaar Heine een paartje , zonder opgave van

vaderland, dat goed met Staudinger's korte beschrijving overeen-

stemt [Stett. Entom. Zeitung, 1859. p. 226. n». 38): EpJiestia

xantJwtricha : Alis anterioribus <? subtus in basi fulvo-pilosis
,

supra pulvereo-cinereis , squamis nigricantibus mixtis , strigis duabus

dilutioribus ,
nigro-umbratis. <?$ 19—23 mm. Vorderflûgel schwarz-

grau , von den beiden Querlinien die erste mit starkem , schwarzem

Schatten nach aussen , die äussere mit scharfen Zacken am Vorder-

rande. Palpen dünn , nach vorne stehend , etwas nach oben gebogen.

Der Haarbusch des i unten an der Basis der Vorderflügel ist gelb.

Nur 3 Exemplaren in unserer Stube in Ghiclana (Andalusien) ge-

fangen , wahrscheinlich aus getrockneten Feigen erzogen. Staudinger

geeft ons later {Horae Soc. Ent. Boss., XV, p. 69 (1880) nog

eene aanteekening over Ephestia xmithotricha , waarin hij haar

uitvoerig met eene generiek verschillende Phycide, — Myelols

Ceratoniae, —vergelijkt.

Later geraakte ik door Baron von Noleken in het bezit van

eenige verdere exemplaren van Xanthotricha
,

gekweekt uit rupsen
,

die in zoogenaamde Garobben , d. i. de vruchten van den St. Jans-

boom {Ceratonia siliqua) hadden geleefd. Men zie hierover de

uitvoerige mededeelingen van den genoemden Entomoloog in de

Stettiner Entom. Zeitung, 1882, p. 517, enz. Eindelijk kwamen

nu laatstelijk in October 1884 eenige exemplaren van den vlinder

uit kurken, die door de rups waren doorknaagd. Zij verschillen
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niet van mijne overige voorwerpen. De aard van het laatstgenoemde

voedsel bracht mij, in verband met eene aanteekening van Zeiler

bij Külmïella (zie Stett. Ent. Zeit. t. a. p.) op het denkbeeld of

deze \.\xx\en-Ep]iestïa , die ik als Xanthotricha bezat, ook soms

dezelfde kon zijn als Ephestia ßcella. Als auteur wordt bij laatst-

genoemde soort in Staudinger en Wocke's Catalogus (Anno 1871)

opgegeven Douglas, Proceed. Ent. Soc. of London, 1851, p. 114,

doch op die plaats is geene beschrijving te vinden, alleen eene

korte aanteekening van Douglas, betrekking hebbende op eene nog

onbeschrevene Ephestia, uit vijgen gekweekt, die hij daarom i^icé^/a

wilde noemen. Hij kan dus niet als auteur gelden, maar wel

Stainton, die eenige jaren later (in 1859) in zijn Manual of

British Butterfiies and Moths, II, p. 169, eene als volgt luidende

beschrijving gaf.

Ephestia fcella ,
8''^— 10"^ {Elutella = 1 "—^"'). F(ore) w(ings)

grey with the costa much rounded ; f(irst) l(ine) dark grey ; s(econd)

l(ine) dark grey , sinuous , followed by a pale band. Larva whitish , a

pale reddish stripe on each side of the back , head and second segment

brown. On figs. —Hoe kort deze beschrijving ook wezen moge,

zoo geeft zij, met die van Elutella vergeleken, toch goede ken-

merken aan, namelijk 1°. in het verschil van grootte; 2°. in de

sterke buiging van den voorrand ;
3°. in den vorm der dwarslijnen

,

die juist op de verschilpunten wijzen, welke men ook tusschen

Elutella en Xanthotricha waarneemt. Alleen moet ik opmerken,

dat het beter zou zijn te zeggen, dat de buiging van den voor-

vleugelvoorrand reeds aan den vleugelwortel begint en dat de

dwarslijnen licht zijn, de eerste met eene breede donkere be-

schaduwing.

Deze korte beschrijving vulde Stainton in het Entomologistes

Annual for 1865 p. 102 aan, door eene meer uitvoerige schildering.

Hij ontwikkelde de kenmerken der soort nader en gaf ook op , dat

de vlinder, behalve uit vijgen, ook uit kurken en amandelen was

gekweekt.

Eene beknopte beschrijving gaf ook Barrett, in het Eitoni.

Monthly Magazine, XI (1875), p. 270, met de mededeeling dat
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de rups in kurken was gevonden. Vijgen of amandelen vermeldt

hij niet als voedsel. Eindelijk somt Zeiler, Steti. Ent. Zeitung,

1879, p. 468, de verschilpunten op tusschen Kü/iniella en Ficella.

Alles wat de Engelsche schrijvers en Zeiler van hunne Ficella zeggen
,

komt vrij wel neer op de kenmerken , die ook Xantlioi/riclia onder-

scheiden , en dus wordt het voor mij zeer waarschijnlijk , dat deze

twee bijeen behooren. De synonymie zou dus aldus worden.

1859. Stainton, Manual etc.^ II. p. 169. Ephestia Ficella.

1859. Staudinger, Stett. Ent. Zeitung, 1859,

p. 226. „ Xanthotricha.

1865. Stainton Entomologists Annual f or 1865.

p. 102 „ Ticella.

1875. Barrett, Entom. Monthly Magazine, XI,

p. 270.

1879. Zeller, Stett. Ent. Zeitung, XL, p. 468.

(bij Kühniella). „ „

1880. Staudinger, Eorae Soc. Ent. Ross., XV,
p. 69. „ Xanthotricha,

1882. von Noleken, Stett. Ent. Zeitung, XLII,

p. 517. „ „

Misschien moeten nog wel meer Phyciden-beschrijvingen uit de

laatste 30 jaren met Ficella worden vereenigd. Vrij waarschijnlijk

is dit het geval met Myelois afflatella Mann, Verliand. d. Zool.-

Bot. Gesellschaft, V, p. 559 (zie ook Staudinger , Horae, t. a. pi.).

Wat nu de overige, in Staudinger's Catalogus der Europeesche

Lepidoptera (1871) genoemde soorten van Fpliesiïa aangaat, zoo

scheid ik Interpmictella af als genus Plodia Guenée (zie Vlind.

van Nederl. Microlejnd.
, p. 124, enz.), terwijl ik de andere soorten

van Staudinger niet in natura ken. Tenehrosa Zeiler onderscheidt

zich volgens dezen van de overigen door langer eindlid der palpen
,

de nader bijeenstaande dwarslijnen der zeer donker gekleurde voor-

vleugels, hun bijna vlakken voorrand en de zeer lichte, bijna

witte achtervleugels. Reductella Mann zou zich kenmerken door

blauwachtig witgrijze, zeer flauw geteekende voorvleugels
,

gepaard

aan aschgrauwe achtervleugels, en behoort wellicht niet eens tot

dit genus. Semirufa wordt thans , wel terecht , voor eene donkere

variëteit van Flutella gehouden. Gnidlella Millière is misschien

eene Cryftóblahes. Van den heer von Noleken ontving ik een
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exemplaar eener Phycide onder dien naam; hij was echter niet

geheel zeker van de identiteit zijner soort met die van Millière

(zie Stelt. Ent. Zeitung, 1882, p, 182). Mijn voorwerp komt in

grootte, kleur en vorm der tweede dwarslijn met Millière's af-

beelding overeen , doch verschilt door eene tweemaal sterk getande

witte , niet donkere , eerste dwarslijn. De Gnidiella van von

Noleken behoort stellig tot het genus Cryptoblabes. ÄhsterseUaZe]\.ev,

eene aan Elutella verwante soort, verschilt volgens hem van deze

door eene éénmaal getande eerste dwarslijn en gescheiden midden-

stippen der aschgrauwe voorvleugels en door het ontbreken van

gele haarbosjes aan den wortel der mannelijke achtervleugels, die

overigens ook grijs zijn gekleurd. Incanella Eversmann ken ik

alleen bij naam.

Vergeten is in Staudinger's Catalogus:

Ephestia vapidella Mann, Wien. Ent. Monats, I, p. 171 (1857).

Naar twee wijfjes beschreven (!). «Diese sind etwas kleiner als

Elutella und gleichen dieser Art in der Zeichnungsanlage, die aber

so matt und verloschen (ist) dass sie kaum zu erkennen ist. Die

Grundfarbe der Vorderflügel ist von Elutella ganz verschieden

difterirt aber auch in meinen zwei Exemplaren , indem sie bei dem

einen staubig rothbraun, bei dem anderen braungrau ist. Hinter-

flügel und Körpertheile wie bei Elutella. » De beschrijving is on-

voldoende en de beide exemplaren verschilden wellicht specifiek.

Vergelijk ook Staudinger, Horae Soc. Ent. Ross., XV (1850),

p. 71.

Later zijn nog bekend gemaakt:

EpJiestia Lugduniella Millière, Revue et Magasin de Zoologie,

1874. p. 350. —(Voorvleugels wij nkleurig bruin met twee

helder witte dwarslijnen). Mij onbekend.

Ephestia egregiella Millière, Icônes, III. p. 328. pi. 141. f. 4, 5.

Is bijna zeker Euzophera big ella Zeller.

Ephestia polyxenella MilHère, Revue de Zoologie, 1871. p. 63;

Icônes, III. p. 285. pi. 135. f. 2. —Ragonot {Eiitom. Monthly

Mag., XVII (1880). p. 231) heeft aangetoond, dat zij tot
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EiizopJiera behoort. Dit is juist en de soort is ook in Neder-

land ontdekt.

Ephestia Ragonotella Millière, LépidfOpterologie , VIL p. 4. pi. 10.

f. 6. Naar de afbeelding te oordeelen misschien wel Ähster-

sella Zeiler, doch de afbeelding stemt niet overeen met de

beschrijving en deze is niet uitvoerig genoeg.

Ephestia AstericeUa Berce, Lépidoptères de France , VI. p. 317.

Hiervan kan ik niets zeggen, daar ik de beschrijving niet

kan raadplegen. Op den naam afgaande, vermoed ik dat

AstericeUa in de bloemen van Asters leeft , eene Homoeosoma

kan zijn en wellicht synoniem is met Nimhella Zeiler.

Ephestia inductella Staud. , Horae Soc. Ent. Boss., XV (1880).

p. 171. Zij herinnert naar de beschrijving sterk aan de

variëteit van Ficella {Xanthotricha) met eene roode streep

door cel \h der voorvleugels.

Ephestia unicolorella Staud., Horae Soc. Ent. Ross., XV (1880)

p. 70 en XVI (1881). p. 25. —EluteUa var.? Ik merk

hier op, dat EluteUa volstrekt niet altijd een roodachtig

grauwen of gelen binnenrand der voorvleugels heeft en dus

deze UnicoloreUa zeer wel eene eenkleurig grijze variëteit

van EluteUa zijn kan.

De exotische soorten van het genus laat ik onbesproken.
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Verklaring der figuren,

1. De vrouwelijke vlinder, vliegende, vergroot.

2. Een zittende vlinder, vergroot.

3. Dezelfde, in volkomen rust (?).

4. Boveneind van eenen spriet, sterk vergroot.

5. Kop van den vlinder, sterk vergroot.

6. Volwassen rups, vergroot.

7. Dezelfde, op het punt van inspinnen.

8. Kop en 3 eerste ringen der rups, sterk vergroot.

9. Vier laatste ringen der rups, idem.

10. Een wratje of donkere stip der rups , idem.

11. De pop.

12. Dezelfde, in het spinsel.

13. a, h. Staarteinde der pop, zeer sterk vergroot.

14. Voorvleugel, met schets der teekening.

15. Aderstelsel van den voorvleugel.

16. Hetzelfde van den achter vleugel.

17. Uiteinde der vrouwelijke legboor.


